
 

 

  

विनियोजि विधेयक मंजूर 

राज्याचा २०१७-१८ च्या अर्थसकंल्पाशी सबंंधधत विनियोजि विधेयक विधािसभेत मजंरू झाल्यािंतर ते विधाि 
पररषदेच्या समंतीसाठी पाठविण्यात आले. त्याबाबत फारशी चचाथ ि होता, विधेयक मजंरू करण्यात आले.  
 

 

 

अन्ि प्रक्रिया उद्योगाला ममहािमध्ये जागा  

विदभाथतील शेतकरी आणि आददिासींच्या शेतकी तसेच िि उत्पादिांिर प्रक्रिया करूि अन्ि प्रक्रिया उद्योगाला 
चालिा देण्यासाठी ममहाि प्रकल्प क्षेत्रात अनतररक्त जागा उपलब्ध करूि देण्याचा नििथय विधािभििात 
झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. ही जागा ििीि अन्ि प्रक्रिया उद्योगािंा उपलब्ध करूि ददली जाईल. 
 

फडििीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र विमाितळ विकास कंपिीच्या सचंालक मंडळाची ५८ िी बैठक झाली.  
 

ममहाि प्रकल्प के्षत्रात पतंजली उद्योग समहूाला अन्ि प्रक्रिया उद्योगासाठी जागा देण्यात आली आहे. त्यािंतर 
इतर अन्ि प्रक्रिया उद्योजकांकडूि मोठ्या प्रमािात होत असलेली मागिी लक्षात घेता त्यांिा ममहाि प्रकल्प 
क्षेत्रात नियमािुसार अनतररक्त जागा उपलब्ध करूि ददली जाईल.  
 

 

 

गुजरातमध्ये गोहत्याबंदी कायदा अधधक कठोर 

गजुरात सरकारिे गोहत्याबंदी कायदा अधधक कठोर केला असिू गायींची हत्या आता अजामीिपात्र गनु्हा 
समजला जािार असिू, तसे कृत्य करिाऱ्यास जन्मठेपेची मशक्षा ठोठािली जाईल.  
 

गोमांस बाळगिे अर्िा त्याची िाहतकू करिाऱ्यासही दहा िषाांपयांतचा तरंुगिास होऊ शकतो, तसेच दोषींिा पाच 
लाख रपयांपयांतचा दंड ठोठािण्यात येईल. राज्य विधधमडंळाच्या शेिटच्या ददिशी 'गो सरंक्षि दरुस्ती' विधेयक 
मजंरू करण्यात आले. 
 

'गुजरात प्रािी सरंक्षि कायदा- १९५४' अन्िये आता गायींची कत्तलीसाठी िाहतूक करिेदेखील गनु्हा समजला 
जािार असूि, त्यासाठी दहा िषाांच्या कारािासाची तरतूद करण्यात आली आहे.  
 

याच कायद्यामध्ये २०११ मध्येही दरुस्ती करण्यात आली होती. याआधी गोहत्या केल्यास केिळ सात िषाांच्या 
कारािासाची मशक्षा होत असे.  
 

 

 

खेळाडू आयोगाच्या प्रमुखपदी राजू भािसार 
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राजस्र्ाि येरे् भारतीय हौशी कबड्डी महासघंािे निमतं्रत्रत केलेल्या आंतरराष्ट्रीय कबड्डीपटंूच्या बठैकीत 
सघंटिेच्या अध्यक्षा मदृलुा भदौररया यांिी खेळाडू आयोगाची स्र्ापिा केली असिू, या आयोगाच्या अध्यक्षपदी 
महाराष्ट्राच्या श्रीराम ऊफथ  राज ूभािसार यांची एकमतािे नििड करण्यात आली. 
 

आंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघाचे अध्यक्ष जिादथिमसगं गेहलोत यांच्या उपस्स्र्तीत झालेल्या या सभेला भारताच्या 
विविध राज्यांतूि ८० आजीमाजी पुरष ि मदहला आंतरराष्ट्रीय खेळाडू उपस्स्र्त होत.े 
 

सममतीचे अन्य सदस्य म्हििू बी. सी. रमेश (किाथटक), सजंीि कुमार (भारतीय रेल्िे), िििीत गौतम 
(राजस्र्ाि), राम मेहेर मसगं (सेिादल), तेजस्स्ििी बाई (भारतीय रेल्िे), वप्रयंका (हरयािा) यांची नििड करण्यात 
आली.  
 

कबड्डीच्या इनतहासात प्रर्मच खेळाडूचं्या दहताचा विचार करूि अशा प्रकारे खेळाडूचं्या आयोगाची स्र्ापिा 
करण्यात आली आहे. खेळाडूचं्या समस्या आणि अडचिी सोडिण्यासाठी हे आयोग काम करेल. 
 

 कबड्डीपटंूसाठी काही महत्त्िपूिथ योजिा तयार करूि त्या कायाथस्न्ित करण्यासाठी ही सघंटिा प्रयत्ि करेल. 
खेळाडू आणि महासघं यामधील दिुा म्हििू हा आयोग महत्त्िाची भमूमका पार पाडले. 
 

 

 

आयओसी पररषद आयोजिाची संधी भारतािे गमािली 
२०१९ मध्ये होिारी आंतरराष्ट्रीय ऑमलस्म्पक सममतीची पररषद आयोस्जत करण्याची सधंी भारतािे गमािली 
आहे. भारतीय ऑमलस्म्पक महासघंाचे (आयओए) सरधचटिीस राजीि मेहता यांिी ही मादहती ददली. 
 

आयओसीची ही पररषद आयोस्जत करण्यासाठी ििी ददल्लीप्रमािेच ममलाि, बुडापेस्ट, िाकोि, ब्रुसेल्स ि इस्तंबलू 
या शहरांिी तयारी दशथिली होती, मात्र ममलाि या शहरात ही पररषद आयोस्जत करण्याबाबत आयओसीिे झकुते 
माप ददले आहे. याची अधधकृत घोषिा मलमा (पेरू) येरे् सप्टेंबरमध्ये होिाऱ्या आयओसीच्या िावषथक पररषदेत 
केली जािार आहे. 
 

भारतािे यापिूी १९८३ मध्ये आयओसीची पररषद आयोस्जत केली होती. सप्टेंबरमध्ये होिाऱ्या आयओसीच्या 
िावषथक पररषदेत २०२६च्या दहिाळी ऑमलस्म्पक स्पधाथ ि २०२५च्या दहिाळी युिा ऑमलस्म्पक स्पधाथची दठकािेही 
निस्चचत केली जािार आहेत. 
 

आयओसीची पररषद ही अनतशय प्रनतष्ट्ठेची गोष्ट्ट मािली जाते. या पररषदेत २०६ देशांच्या राष्ट्रीय ऑमलस्म्पक 
महासघंांचे प्रनतनिधी उपस्स्र्त राहतात. ऑमलस्म्पक चळिळीबाबत काही सधुारिा क्रकंिा काही नियमािलीमधील 
दरुस्तींबाबत तेरे् नििथय घेतले जातात. त्याचप्रमािे या पररषदेत आयओसीचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या पदांसह 
कायथकाररिीची नििडही केली जात असते. 
 

 



 

 

 

पेगी स्हहटसि यांचा आठहयांदा 'स्पेस िॉक' 

सिाांत ज्येष्ट्ठ आणि अिुभिी मदहला अिकाशिीर असलेल्या पेगी स्हहटसि (िय५७) यांिी आज आठहयांदा 
अिकाशातूि चालत जात (स्पेस िॉक) ििा वििम प्रस्र्ावपत केला. इतक् या िेळा 'स्पेस िॉक' करिाऱ्या त्या 
पदहल्याच मदहला अिकाशिीर ठरल्या आहेत. 

 

स्हहटसि आणि त्यांचे सहकारी शेि क्रकमबरो यांिी आंतरराष्ट्रीय अिकाश स्र्ािकातूि बाहेर पडत येरे् येिाऱ्या 
अिकाशयािांसाठी पाक्रकां गसाठी जागा (डॉक्रकंग पोटथ) तयार करण्याच्या कामास सरुिात केली. 
 

अिकाशात सिाांत अधधक काळ चालण्याचा वििम सिुीता विल्यम्स यांच्या िािािर असिू त्या आतापयांत ५० 
तास चाळीस ममनिटे अिकाशात चालल्या आहेत. 
 

या 'स्पेस िॉक' दरम्याि स्हहटसि या हा वििमही मोडतील. स्हहटसि या गेल्या िषी िोहहेंबरपासिू 
अिकाशस्र्ािकात असिू त्या नतसऱ्यांदा अिकाशस्र्ािकात आल्या आहेत. त्यांिी आतापयांत ५०० हूि अधधक 
ददिस अिकाशात हयनतत केले असूि असे करिाऱ्याही त्या पदहल्या मदहला आहेत. 
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